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ABSTRAK 

Erma Yuwanita. 2016. Keefektifan Penggunaan Media Video Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Dasar Teknologi 

Menjahit di SMK Negeri 3 Pacitan. Pembimbing Wulansari Prasetyaningtyas, 

S.Pd., M.Pd. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.  

 

 Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang semakin maju 

saat ini menuntut para pendidik untuk semakin sadar dalam menggunakan media 

sebagai penyampai pesan pembelajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu 

semata. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh pendidik untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Media yang dapat membangkitkan kinerja 

mata (visual) dan telinga (audio) yaitu dengan penggunaan media video 

pembelajaran sesuai dengan fasilitas yang telah dimiliki sekolah sudah saatnya 

diterapkan oleh guru sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar didalam kelas dan 

tidak bermain sendiri saat guru menjelaskan pelajaran, sehingga dengan 

penggunaan media yang inovatif dan menarik tersebut diharapkan hasil belajar 

siswa yang kurang baik dapat meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui  apakah media video pembelajaran efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan untuk mengetahui seberapa besar Keefektifan penerapan 

penggunaan media video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan 

menggunakan desain One Group Pretest–Posttest Design.  Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X Program Keahlian Tata Busana di SMK Negeri 3 

Pacitan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling sebagai kelas penelitian  yang akan diberi pembelajaran dengan 

menggunakan media video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit. Metode Pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode tes, observasi (lembar pengamatan) dan dokumentasi. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t dan uji gain 

 Hasil Penelitian berdasarkan analisis uji t menunjukan t hitung=
 𝟖,𝟎𝟎  lebih besar dari pada t table= 1,73. dengan demikian hipotesis yang 

diajukan diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu penggunaan media 

video pembelajaran efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit di SMK Negeri 3 Pacitan dan 

besarnya Keefektifan adalah 0,44 atau dalam perhitungan gain tergolong 

kategori sedang. Saran yang dapat diberikan yaitu media video 

pembelajaran  dapat digunakan pada mata pelajaran selain mata pelajaran 

Dasar Teknologi Menjahit misalnya Desain Busana 1 dan lain-lain.  

 

Kata kunci : Media Video Pembelajaran, Hasil belajar, Dasar Teknologi 

Menjahit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang semakin maju 

saat ini menuntut para pendidik untuk semakin sadar dalam menggunakan media 

sebagai penyampai  pesan pembelajaran. Pengelolaan alat bantu mengajar sebagai 

penyampai pesan pembelajaran di bidang pendidikan sudah sangat dibutuhkan 

oleh siswa. Sekolah sebagai tempat belajar siswa, harus mulai mengikuti 

perkembangan fasilitas belajar dari masa ke masa. Guru sebagai tenaga pendidik, 

harus mampu menciptakan inovasi dalam  pembelajaran dari masa ke masa, hal 

ini bisa dimulai dengan hadirnya media pembelajaran yang inovatif dan menarik. 

Guru sebagai tenaga pendidik sudah saatnya untuk memanfaatkan media 

pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk penyampaian pesan pembelajaran 

terhadap siswa, oleh karena itu inovasi dalam media belajar yang inovatif dan 

menarik dimaksudkan dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa. 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh pendidik untuk 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Penyampaian pesan-pesan 

pembelajaran melalui media dapat dipilih dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. 

Penggunaan media sebagai penyampai pesan pembelajaran ditujukan agar siswa 

lebih tertarik dan lebih mendalami akan materi suatu mata pelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik. Mata pelajaran dasar, sebagai dasar  untuk menempuh
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pelajaran pada jenjang tingkat kelas berikutnya, merupakan mata pelajaran yang 

paling tepat untuk dilakukan inovasi penyampaian materi menggunakan media 

pembelajaran. Penerapan inovasi pada media pembelajaran harus 

mempertimbangkan akan fasilitas yang memadai pada suatu sekolah. Penerapan 

inovasi pembelajaran dapat diterapkan pada sekolah yang masih menganggap 

media sebagai alat bantu mengajar saja.  

SMK Negeri 3 Pacitan adalah salah satu sekolah kejuruan di kecamatan 

Pacitan. Hasil dari wawancara, SMK Negeri 3 Pacitan memiliki program keahlian 

diantaranya: 1) teknik kendaraan ringan, 2) teknik sepeda motor, 3) teknik audio 

video, 4) teknik pengelolaan hasil perikanan, 5) jasa boga, dan 6) Tata Busana. 

SMK Negeri 3 Pacitan memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang 

pelajaran yang diajarkan oleh guru pada setiap prodinya. Hasil wawancara dengan 

salah satu guru dari keenam program keahlian yang dimiliki SMK Negeri 3 

Pacitan, program keahlian Tata Busana merupakan salah satu program keahlian 

yang menjadi unggulan di SMK Negeri 3 Pacitan karena fasilitas sarana dan 

prasarana untuk prakteknya lebih lengkap dibandingkan dengan program keahlian 

lain. Hasil observasi, meski sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah lengkap, 

namun SMK Negeri 3 Pacitan belum memaksimalkan pemanfaatan media yang 

inovatif dan menarik untuk pembelajaran.  

Program keahlian Tata Busana sesuai dengan visi dan misi sekolah, 

mengajarkan siswa pada bidang pembuatan busana dalam pengelolaan dan 

penyelenggaraan usaha busana. Program keahlian Tata Busana berdasarkan hasil 

wawancara, menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan 
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ketrampilan dalam pembuatan busana. Mata pelajaran yang diajarkan pada 

program keahlian Tata Busana sesuai kurikulum 2013 antara lain K3, Dasar 

Teknologi Menjahit, Desain Busana, Hiasan Busana, Pembuatan Pola, Busana 

Industri, dan Pembuatan Busana Butik.  

Mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit adalah mata pelajaran tentang 

dasar dalam menjahit. Mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit merupakan salah 

satu mata pelajaran dasar sebagai acuan untuk menempuh materi selanjutnya 

ditingkat kelas XI dan XII yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan 

busana industri dan busana butik. Materi yang dipelajari berdasarkan silabus 

kurikulum 2013 di antaranya tentang membuat kampuh, kerut, lipit, membuat 

kantong, depun, dan rompok. Hasil wawancara dengan guru pengampu, mata 

pelajaran Dasar Teknologi Menjahit pada materi kerutan media pembelajaran 

yang digunakan adalah modul, dengan media modul hasil belajar siswa masih di 

bawah ketuntasan minimal 75. Pelaksanaan proses pembelajaran pada mata 

pelajaran Dasar Teknologi Menjahit selama ini kurang membuat siswa aktif dalam  

mengikuti pembelajaran, masih banyak siswa memilih bermain atau berbicara 

sendiri dengan teman yang lain daripada mendengarkan penjelasan guru sehingga 

hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal.  

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dicapai dengan 

mengoptimalkan komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan. 

Komponen-komponen pembelajaran menurut Nur’aini (2008 : 05) terdiri dari 

tujuan pembelajaran, siswa, guru, materi pembelajaran, metode atau strategi, 

media dan evaluasi.  
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Pembelajaran pada materi kerutan melibatkan siswa secara langsung. 

Siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga 

diperlukan adanya salah satu komponen yang dapat membantu kelancaran dan 

pencapaian tujuan pembelajaran yaitu media. Media menurut Daryanto (2010:06), 

merupakan salah satu komponen pembelajaran yang tidak dapat diabaikan dalam 

mengembangkan sistem pengajaran yang berkualitas, sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa fungsi media dan 

penggunaan media yang inovatif menarik sangat penting dalam mendukung 

proses belajar mengajar disekolah. 

Hasil belajar yang belum maksimal dengan penerapan penggunaan media 

modul terkhususkan pada materi kerutan berdasarkan nilai rapot siswa dari tahun 

tahun sebelumnya, dimungkinkan untuk mengganti media menjadi media audio 

visual berbasis video pembelajaran. Penggunaan media audio visual video 

pembelajaran selain fasilitas sekolah sudah menunjang, media video pembelajaran 

dapat menampilkan suara dan gambar bergerak, mampu membangkitkan kinerja 

mata (visual) dan telinga (audio), media video dapat diperlambat dan di ulang, 

selain itu media video pembelajaran juga dapat digunakan untuk memberikan 

umpan balik sehingga siswa menjadi lebih aktif dan variatif. 

Uraian penggunaan media modul yang kurang maksimal dengan adanya 

sarana prasarana yang menunjang untuk menjadikan guru lebih kreatif 

menggunakan media video, maka perlunya dilakukan penelitian dengan judul 

“Keefektifan Penggunaan Media Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil 
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Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Dasar Teknologi Menjahit di SMK Negeri 3 

Pacitan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penerapan pembelajaran pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1.2.1. Guru sebagai tenaga pendidik sudah saatnya untuk memanfaatkan media 

yang menarik untuk penyampaian pesan pembelajaran  

1.2.2. Dasar Teknologi Menjahit merupakan mata pelajaran penting untuk 

keberhasilan mata pelajaran lain, namun hasil belajar siswa kurang 

maksimal. 

1.2.3. Fasilitas sarana prasarana yang sudah memadai, tetapi belum 

memaksimalkan pemanfaatan penggunaan media yang inovatif dan 

menarik meliputi media video pembelajaran. 

1.2.4.  Modul yang digunakan guru dinilai kurang mampu menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif dan menarik bagi siswa. 

1.2.5. Hasil belajar siswa terkhususkan pada materi kerutan mata pelajaran Dasar 

Teknologi Menjahit perlu ditingkatkan. 
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1.3.  Batasan Masalah 

   Penelitian ini dibatasi pada: 

1.3.1.  Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMK Negeri 3 Pacitan pada mata 

pelajaran Dasar Teknologi Menjahit angkatan 2015/2016 pada semester 

genap. 

1.3.2. Materi pembelajaran yang digunakan adalah kerutan. 

1.3.3. Media pembelajaran yang digunakan adalah media video pembelajaran. 

1.4      Rumusan Masalah 

       Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan media video pembelajaran efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit? 

2. Seberapa besar Keefektifan penerapan penggunaan media video 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Dasar Teknologi Menjahit? 

1.5 Tujuan  

            Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Apakah penerapan media video pembelajaran efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit. 

2. Besar Keefektifan penerapan penggunaan media video pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Dasar Teknologi 

Menjahit. 

 



7 
 

 
 

1.6     Manfaat Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi SMK 

Negeri 3 Pacitan, tenaga pendidik, dan pihak yang terkait dengan dunia penelitian. 

Adapun manfaatnya adalah: 

1.6.1  Bahan masukan dalam pembuatan media yang variatif pada penerapan 

pelajaran Dasar Teknologi Menjahit, bahan pertimbangan dalam 

menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan media serta 

memberikan sumbangan penelitian yang relevan tentang media 

pembelajaran khususnya media yang berbasis video pembelajaran 

1.6.2   Bahan pertimbangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah 

dan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, memberikan gambaran 

tentang penggunaan media pendidikan khususnya media video dengan 

materi dan perkembangan teknologi yang akan diajarkan dengan tujuan 

agar hasil belajar yang dicapai siswa lebih maksimal, dan memberikan 

sumbangan pemikiran berupa ide-ide kreatif dalam pengembangan media 

pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit. 

1.7     Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini bertujuan untuk memberi batasan 

pengertian dan gambaran tentang judul skripsi. Beberapa penegasan istilah dalam 

judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1. Keefektifan 

Keefektifan menurut Poerwadarminta (2007:34) berasal dari kata “efektif” 

yang berarti baik hasilnya, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Pembelajaran 
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yang efektif mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran baik yang berdimensi 

mental, fisik, maupun sosial. 

Keefektifan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu keberhasilan 

dan ketepatgunaan dari suatu proses pembelajaran dengan menggunakan media 

video pembelajaran. Keefektifan penggunaan media video pembelajaran didalam 

penelitian ini diketahui melalui hasil belajar siswa yang diuji dengan (nilai 

sebelum perlakuan) dan post-test (nilai setelah perlakuan)  berdasarkan tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1.7.2. Penggunaan Media Video Pembelajaran  

 Media menurut Sadiman (2014:7) adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Pencapaian pada proses belajar  

menghasilkan hasil belajar berupa nilai. Media yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu media video pembelajaran yang berisi tentang materi pembuatan kerutan.  

1.7.3. Meningkatkan Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rifa’i ( 2011: 85) merupakan perubahan tingkah 

laku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Peningkatan hasil belajar dalam penelitian ini diartikan suatu hasil usaha secara 

maksimal bagi seseorang dalam menguasai materi-materi yang dipelajari atau 

kegiatan yang dilakukan, hasilnya berupa nilai sebelum dan setelah perlakuam 

menggunakan media video pembelajaran dengan pencapaian yang maksimal 

mencangkup 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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1.7.4  Mata Pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

 Mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit merupakan mata pelajaran 

produktif dalam kurikulum SMK Negeri 3 Pacitan. Mata pelajaran produktif Tata 

Busana yang meliputi teknologi dasar menjahit, macam-macam kelim, macam-

macam belahan, kerutan, pengertian jenis dan cara membuat lipit, penyelesaian 

serip depun dan rompok, membuat saku, perbaikan kerusakan mesin jahit, 

pemeliharaan inventarisasi alat jahit. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kerutan.  

1.7.5. SMK Negeri 3 Pacitan. 

 SMK Negeri 3 Pacitan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di 

kabupaten Pacitan yang terletak di Jl. Letjen Suprapto Kabupaten Pacitan yang 

memiliki program keahlian Tata Busana. SMK Negeri 3 Pacitan merupakan lokasi 

penelitian dalam skripsi ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1    Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1  Belajar 

 Belajar menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(2006: 13) merupakan rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh individu secara 

terus menerus dengan lingkungannya dan mengalami suatu perubahan. Kegiatan 

belajar dilakukan setiap orang baik disadari maupun tidak disadari berlangsung 

dimana saja dilingkungan sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Belajar menurut 

Sanjaya (2011: 112) merupakan perubahan perilaku individu sebagai akibat dari 

pengalaman dan latihan yang dilakukannya setiap hari berlangsung dimana saja. 

Arti belajar menurut Slameto (2010: 2) yaitu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan dimana tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan selama periode waktu tertentu sebagai hasil pengalaan sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar menurut Jihad (2013: 1) adalah 

kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan dan jenis pendidikan, di dalam kegiatan ini diperlukan suatu 

tujuan belajar, dimana belajar tanpa tujuan berarti tidak ada yang dicari, oleh 

karena itu penetapan tujuan pembelajaran sebelum belajar adalah penting 

sehingga belajar menjadi terarah. 

Beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang 

yang belajar akan mengalami perubahan tingkah laku karena suatu latihan dan
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pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar memerlukan tujuan 

belajar sehingga belajar menjadi terarah. 

 Prinsip yang harus dimiliki oleh pembelajar menurut Rifa’i (2011: 95) 

sebelum melakukan kegiatan belajar disuatu kelas adalah:  “(1) informasi faktual 

(factual information); (2) kemahiran intelektual (intelectual skill); (3) strategi 

(strategy)”. Prinsip tersebut merupakan kondisi internal yang harus dimiliki oleh 

pembelajar secara optimal.  

2.1.2  Pembelajaran 

   Pembelajaran menurut Jihad (2013: 11) merupakan proses komunikasi 

yang terjadi antara pendidik  yaitu guru dengan peserta didik, atau antar peserta 

didik dalam lingkup suatu sekolah. Proses komunikasi itu dapat dilakukan secara 

verbal (lisan) dan dapat pula dilakukan secara non verbal. Pengertian 

pembelajaran menurut Briggs sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2015: 85) adalah 

seperangkat peristiwa (event) yang dapat mempengaruhi peserta didik sedemikian 

rupa sehingga peserta didik memperoleh suatu kemudahan. Pengertian 

pembelajaran menurut Permendiknas no. 41 tahun 2007 dalah prose interaksi 

peserta didik dengan guru dan sumber belajar sebagai usaha yang disengaja, dan 

terarah sehingga pserta didik memperoleh pengalaman yang bermakna. 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara yang 

satu dengan yang lainya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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  Tujuan pembelajaran menurut Nur’aini (2008: 6) merupakan suatu 

deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan akan dicapai siswa setelah 

berlangsungnya proses pembelajaran disuatu sekolah. Tujuan pembelajaran 

merupakan cara yang akurat untuk menentukan hasil pembelajaran. Tujuan yang 

akan dicapai oleh guru mata pelajaran tercantum dalam satuan pelajaran, untuk itu 

guru harus menggunakan tiga hal pokok yang berkaitan dengan pembelajaran: (1) 

Guru harus mempelajari kurikulum, sebab materi dan kompetensi yang akan 

diajarkan terdapat di kurikulum khususnya GBPP/Silabi; (2) guru harus 

memahami tipe hasil belajar apa yang akan dicapai sesuai dengan tujuannya 

pembelajaran; (3) guru harus mengetahui cara merumuskan tujuan pembelajaran 

yang baik dan benar sehingga tujuan tersebut jelas isinya dan dapat dicapai 

(Nur’aini, 2008 : 7). 

2.1.3.   Komponen Pembelajaran 

 Komponen menurut Slameto (2010 : 109) merupakan bagian dari suatu 

sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses 

untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pembelajaran adalah bagian-bagian dari 

sistem proses pembelajaran yang menentukan berhasil tidaknya proses 

pembelajaran. Adapun komponen-komponen  tersebut meliputi, tujuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, pendekatan dan 

metode, media pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi. 
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2.1.4.   Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar menurut Rifa’i (2015: 67) merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar, perubahan 

tingkah laku tersebut berupa penguasaan konsep yang dapat diukur dengan 

melakukan pengamatan kinerja (performance) peserta didik sebelum dan setelah 

peserta didikan berlangsung, serta mengamati perubahan kinerja yang telah 

terjadi. Hasil belajar siswa menurut Jihad (2013: 14) pada hakikatnya adalah suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang telah menetap mencakup 3 ranah bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, dengan demikian hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam 

pembelajaran. Hasil belajar menurut Dimyati, Mudjiono (2006: 20) merupakan 

puncak dari suatu proses belajar yang dilaukan secara bertahap depat berupa 

dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Faktor-faktor yang menpengaruhi terhadap proses dan hasil belajar 

menurut Slameto (2010: 54-55) digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

eksternal peserta didik. Faktor internal ini mencangkup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh, kondisi psikologis seperti intlegensi, minat, bakat, 

kematangan, dan kesiapan selain itu juga dapat karena kelelahan. Faktor-faktor 

internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan, 

pengalaman belajar sebelumnya. Beberapa faktor eksternal yang memberi 

konstribusi seperti keluarga yang meliputi latar belakang keluarga, suasana 

keluarga dirumah, selain itu dapat disebabkan oleh sekolah mencakup metode, 
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media, kurikulum, dan alat pelajaran, waktu sekolah, dan yang terakhir dapat 

dipengaruhi oleh masyarakat. Hasil belajar agar dapat sesuai yang telah 

direncanakan, seseorang guru harus memperhatikan faktor-faktor diatas agar hasil 

belajar yang dicapai peserta didik bisa maksimal. 

2.1.4.2 Aspek Penilaian Hasil Belajar 

 Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran berdasarkan hasil belajar peserta didik secara 

umum menurut S. Bloom, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2015: 68) 

diklasifikasikan menjadi tiga yakni: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik. 

2.1.4.3.1 Aspek Kognitif  

Aspek kognitif menurut Rifa’i (2015: 68) merupakan tujuan pendidikan 

yang berkesinambungan dengan ingatan terhadap pengetahuan, pengembangan 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Konsep ini digunakan untuk 

pengembangan evaluasi (tes hasil belajar) yang berupa penilaian. Bagian-bagian 

dari aspek kognitif menurut Sudjana (2011: 86-87) dibagi menjadi beberapa 

bagian diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali dan mengenali kembali tentang informasi (materi peserta 

didikan) yang telah dipelajari sebelumnya. 
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2.  Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

memperoleh makna dari materi dari peserta didikan. Peserta didik mengetahui 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

3.  Penerapan (application) 

 Penerapan (application) adalah kemampuan seseorang menggunakan 

materi peserta didikan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan kongkrit 

berupa aturan, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, dalil, teori-

teori, dan sebagainya. 

4.  Analisis (analysis) 

Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan 

material ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur 

organisasinya. Peserta didik mampu memahami hubungan diantara bagian-

bagian yang satu dengan lainnya. 

5.  Sintesis (syinthesis) 

Sintesis (syinthesis) adalah suatu kemampuan menggabungkan bagian-

bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. Menekankan perilaku 

kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau pola-pola 

baru. 

6.   Evaluasi (evaluation) 

Aspek evaluasi (evaluation) adalah kemampuan dalam penilaian (value). 

Evaluasi merupakan kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi 

peserta didikan  
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Aspek kognitif yang dinilai dalam mata pelajaran dasar teknologi  

menjahit berdasarkan kompetensi dasar silabus kurikulum 2013 SMK Negeri 3 

Pacitan adalah kemampuan siswa dalam mendiskripsikan pengertian dan jenis 

kerutan. Indikator berdasarkan silabus dan spektrum kurikulum 2013 SMK Negeri 

3 Pacitan meliputi mengemukakan pengertian atau arti kerutan, menjelaskan jenis-

jenis kerutan, menerapkan pengetahuan untuk menghitung kebutuhan kain yang 

digunakan membuat kerutan dalam ukuran kecil, mengidentifikasi teknik menjahit 

yang baik dan benar, menemukan dan menarik kesimpulan dari informasi teknik 

membuat kerutan sesuai dengan teori, mempertimbangkan dan menilai benar 

salah alat dan bahan yang dipilih membuat macam-macam kerutan. Aspek 

kognitif yang terbagi menjadi 6 tersebut diolah menjadi butir-butir soal 

pertanyaan, sehingga hasil dari butir-butir soal menjadi nilai penentuan hasil 

belajar. 

2.1.4.3.2 Aspek Afektif 

   Aspek afektif menurut Rifa’i (2015: 69) meliputi tujuan pendidikan yang 

berkenaan dengan sikap, minat, dan nilai. Kategori tujuannya mencerminkan 

hirarki yang bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Perilakunya tidak terlihat secara jelas sehingga 

seringkali guru kesulitan untuk menilai aspek afektif ini. Adapun pembagian 

aspek afektif menurut Sudjana (2011: 29) antara lain penerimaan, penanggapan, 

penilaian, dan pengorganisasian. 

1. Penerimaan (Receiving/ Attending) 
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Penerimaan (Receiving/ Attending) adalah acuan pada keinginan peserta 

didik untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu. Aspek ini 

berkaitan dengan memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian 

peserta didik ke arah yang lebih baik. 

2.  Penanggapan(Responding)  

Penanggapan(Responding) adalah penekanan pada kemahiran merespon 

peserta didik terhadap suatu sistem yang meliputi menanyakan, menjawab, 

memilih, memberi, membawakan, menyambut, berlatih, dan  mendiskusikan. 

3  Penilaian(valuing) 

Penilaian(valuing) merupakan aspek yang berkaitan dengan harga atau 

nilai yang melekat pada perilaku tertentu pada diri peserta didik. 

4. Pengorganisasian (Organitation) 

Pengorganisasian (Organitation) merupakan aspek yang berkaitan dengan 

perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali permasalahan 

antar nilai dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. 

Pengorganisasian ini berkaitan dengan konsep suatu nilai. 

   Aspek afektif akan terlihat dari sikap yang ditimbulkan oleh siswa seperti 

adanya minat mengikuti pelajaran, memberikan respon terhadap materi yang 

diajarkan guru dengan menanyakan hal-hal yang belum jelas dan kemudian ikut 

aktif pada kegiatan praktek. Aspek afektif berdasarkan kompetensi dasar silabus 

kurikulum 2013 antara lain mengamalkan sikap cermat, jujur, teliti dan tanggung 

jawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan pekerjaan; menghayati pentingnya kerjasama hidup dimasyarakat; 
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mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip 

musyawarah mufakat; menghargai kerja individu dan kelompok dalam 

pembelajaran sehari-hari.  

  Indikator aspek afektif berdasarkan silabus kurikulum  2013 SMK Negeri 3 

Pacitan dan menurut Arikunto (2010: 117) meliputi: 

1. Memperhatikan dengan senang saat guru manampilkan materi macam-macam 

kerutan melalui media video pembelajaran yang dinilai. Kriterianya yaitu: 

Saat guru menjelaskan materi siswa memperhatikan dengan senang dan 

penuh perhatian, tidak berbicara dengan teman saat pelajaran berlangsung, 

menyampaikan pendapat dan pertanyaan apabila tidak memahami akan 

materi yang disampaikan sebagai bentuk dari umpan balik 

2. Kemampuan dalam mengungkapkan pendapat atau menghormati, 

menanggapi, serta menerima pendapat teman. Kriteria penilaiannya yaitu: 

Siswa aktif bertanya kepada guru, siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, menjawab pertanyaan yang diajukan teman, memberi 

sanggahan jawaban teman yang menjawab pertanyaan guru. 

3. Mentaati aturan atau disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kriteria 

penilaiannnya yaitu: serius tidak bercanda dalam mengikuti pembelajaran, 

mandiri dalam mengerjakan tugas, menyerahkan tugas tepat waktu. 

4. Rajin, tepat waktu dalam bekerja membuat macam-macam kerutan. 

  Pertemuan untuk materi kerutan sesuai silabus yaitu 10 jam pelajaran, dalam 

10 jam pelajaran dua kali pertemuan untuk satu minggunya, maka tidak 

memungkinkan untuk membangun beberapa KD dalam aspek kognitif ini, oleh 
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karena dari 4 aspek afektif yang lebih cocok diterapkan pada materi kerutan yaitu 

KD mengamalkan sikap cermat, jujur teliti dan tanggung jawab dalam ativitas 

sehari hari hari, maka KD tersebut akan dibuat hasil belajar dengan skor nilai. 

Indikatornya meliputi siswa disiplin dalam mengikuti pelajaran; membawa alat 

dan bahan yang dibutuhkan pada proses pembelajaran; memperhatikan guru 

menjelaskan materi; tidak melakukan pekerjaan pada saat pelajaran berlangsung, 

menjawab pertanyaan dan mampu bertanya; aktif menyelesaikan soal; mampu 

mengungkapkan pendapat. 

 2.1.4.3.3 Aspek Psikomotorik 

Aspek psikomotorik menurut Rifai (2015:87) yaitu pengajaran yang 

bersifat keterampilan atau menunjukkan gerak (skill) yang berkaitan dengan 

kemampuan fisik. Aspek psikomotorik menurut Leighbody yang dikutip oleh 

Sudjarat (2008: 4) berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor 

mencakup: (1) kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, (2) kemampuan 

menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan, (3) kecepatan 

mengerjakan tugas, (4) kemampuan membaca gambar dan atau simbol, (5) 

keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. 

Penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar 

psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. 

Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung yaitu pada waktu peserta 

didik melakukan praktik, atau sesudah proses berlangsung pembelajaran. 
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   Aspek psikomotorik berdasarkan kompetensi dasar kurikulum 2013 dan 

berdasarkan Arikunto (2010: 121) yaitu membuat macam-macam kerutan. 

Indikator berdasarkan silabus dan spektrum kurikulum 2013 meliputi: 

1. Ketepatan memilih alat bahan pembuatan macam-macam kerutan sesuai 

dengan petunjuk kerja dalam media video  pembelajaran. 

2. Bekerja sistematis sesuai dengan urutan pembuatan macam-macam kerutan. 

Kriteria penilaiannya yaitu: melakukan pembuatan kerutan dengan runtut dan 

benar, melakukan pembuatan dengan teliti dan rapi, melakukan pembuatan 

macam-macam kerutan dalam ukuran kecil dengan benar tanpa bantuan guru 

3. Kecepatan mengerjakan tugas membuat kerutan macam-macam kerutan. 

4. Keserasian dan kerapian bentuk kerutan macam-macam kerutan sesuai 

dengan yang diharapkan. Kriteria penilaiannya meliputi: Pembuatan kerutan 

sangat rapi dan teliti, pembuatan kerutan sangat rapi bersih dari benang yang 

tidak rapi, pembuatan kerutan runtut urut sesuai dengan petunjuk kerja dalam 

video. 

2.1.5.  Media Pembelajaran 

 Media merupakan salah satu komponen penting  dalam pembelajaran. 

Media yang digunakan pendidik memberikan pengaruh dalam menentukan 

berhasil tidaknya proses pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Media pembelajaran 

  Media menurut Sanjaya (2014: 163) berasal dari bahasa latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata“medium”yang berati perantara atau pengantar, 

media digunakan dalam menyampaikan pesan atau mengantar pesan-pesan 
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pembelajaran. Media dapat dikatan sebagai media pengajaran apabila media itu 

membawa pesan-pesan atau instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran. Media menurut Hamalik (2008: 202) adalah suatu ekstensi manusia 

yang memungkinkan mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak 

langsung sehingga tanpa adanya kehadiran guru secara fisik media dapat 

terlaksana dengan baik. Pengertian media menurut Sudjana (2011: 41) merupakan 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran 

terhadap peserta didik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan siswa. Pengertian media dari beberapa pendapat diatas adalah salah 

satu komponen pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

komunikator menuju komunikan penerima pesan. 

  Media digunakan sebagai alat penyalur pesan dari pemberi pesan dengan 

media sehingga informasi dapat diterima siswa secara lebih teliti, jelas dan 

menarik. Media yang baik menurut Arsyad (2010: 6). ciri-ciri umum yang 

terkandung pada tiap batasan itu sebagai berikut: (1) Media pendidikan memiliki 

pengertian fisik dikenal sebagai hardware (perangkat keras) yaitu sesuatu benda 

yang dapat dilihat, didengar atau diraba dengan pancaindera manusia; (2) Media 

pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa dalam suatu kelas. 

Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat memberi rangsangan 

bagi siswa untuk terjadinya proses belajar, sehingga dapat mempertinggi kualitas 

belajar mengajar dan diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar siswa. Sudjana 
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dan Rivai (2011 : 2) menjelaskan bahwa "Media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya". Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Kemp dan Smellie yang dikutip oleh Ona Sanya (2014 : 128) 

bahwa “When they are carefully selected and produced (taking into account both 

media attributes and learner characteristic) as well as systematically integrated 

into the instructional program, education media have a significant impact on 

learner achievement and self image” yang artinya adalah ketika media dipilih 

secara teliti dan diproduksi (dengan mempertimbangkan karakteristik media dan 

peserta didik) secara sistematis kedalam program pembelajaran, media 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar dan citra diri. 

Proses belajar mengajar pada suatu kelas hendaknya seorang guru 

menguasai alat bantu pengajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik, efektif dan efisien. Media pembelajaran yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah media yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemampuan siswa sehingga mampu mendorong suatu proses belajar yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal.  

2.1.5.2. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran mempuyai dua unsur penting yaitu metode 

pengajaran dan media pembelajaran. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi 

dalam proses pengajaran. Guru seringkali mengalami hambatan untuk 

menyampaikan sesuatu maka dengan adanya media, pesan yang ingin 

disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Penyampaian materi 
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pelajaran praktek, guru dituntuk kreatif saat menghadirkan media sebagai bentuk 

media ajar yang menarik bagi siswa. Manfaat media pembelajaran menurut 

Sadiman (2014: 17) antara lain: 

1. Media dapat mengatasi verbalitas sehingga penggunaan kata-kata lisan yang 

sering kali menimbulkan ketidakjelasan tetap dapat tersampaikan sehingga 

siswapun menjadi mengerti 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dikaitkan dengan mata 

pelajaran tekonologi dasar menjahit yang membutuhkan banyak waktu 

seringkali kekurangan waktu yang menimbulkan materi tidak selesai tepat 

pada waktunya. Dapat diatasi dengan pengaturan management waktu yang 

baik dan efisien kekurangan waktu dapat diminimalisir. 

3. Menggunakan media secara tepat dan variasi dapat mengatasi sifat pasif 

pada siswa, dengan begitu siswa menjadi aktif di dalam pembelajaran. 

4. Dapat menghindari kekacauan dan salah tafsir. Penggunaan media di dalam 

pembelajaran digunakan untuk memperjelas suatu permasalahannya, dengan 

begitu siswa mempunyai persepsi yang sama dengan guru. 

Media pembelajaran menurut Kemp dan Smellie yang dikutip oleh Ona 

Sanya (2014 : 127) yaitu, “Instructional media also make use of the power of 

pictures, words, and sounds to compel attention, to help an audience understand 

ideas and acquire information too complex for verbal explanation alone, and to 

help overcome the limitations of time, size, and space” yang artinya adalah media 

pembelajaran memanfaatkan kekuatan gambar, kata dan suara untuk mendorong 

perhatian, serta membantu peserta didik memahami ide-ide dan memperoleh 
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informasi yang dibutuhkan dan untuk membantu mengatasi keterbatasan waktu, 

ukuran, dan ruang. Perhatian siswa kurang dan siswa kurang tanggap terhadap 

pelajaran yang disampaikan pendidik, dengan adanya media siswa akan lebih 

memusatkan dan merangsang perhatian ke satu titik dengan begitu siswa akan 

menjadi lebih aktif  

2.1.5.3 Macam-macam Media Pembelajaran dan Karakteristiknya 

Media pembelajaran perkembangannya mengikuti perkembangan 

teknologi. Teknologi yang paling tua di manfaatkan dalam proses belajar 

mengajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar mekanis. Kemudian lahir 

teknologi audio visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis 

untuk tujuan pembelajaran. Perkembangan teknologi media pembelajaran dapat 

dikelompokkan dalam empat kelompok menurut Arsyad (2010: 29-33), yaitu 

media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio visual, media hasil 

teknologi yang berdasarkan komputer, media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer. 

1.   Media hasil teknologi cetak,  

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto atau 

representasi fotografik dan reproduksi. Materi cetak dan visual merupakan dasar 

pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Ciri-

cirinya: Teks dibaca secara linear, menampilkan komunikasi satu arah dan 

reseptif, ditampilkan statis (diam), Pengembangannya sangat tergantung kepada 



24 

 
 

 
 

prinsip-prinsip kebahasan dan persepsi visual, berorientasi (berpusat) pada siswa, 

Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang pemakai. 

2.  Media hasil teknologi audio visual 

Teknologi audio-visual menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-

pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual bercirikan pemakaian 

perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor video, film dll. 

Pengajaran melalui audio visual, produksi dan penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran. Ciri-ciri utamanya adalah 

sebagai berikut: bersifat linear, biasanya menyajikan visual yang dinamis, 

digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang/ 

pembuatnya, menggunakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif, 

umumnya mereka berorientasi kepada guru. 

3.  Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 

Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber 

yang berbasis mikro-prosesor. Ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis 

komputer: dapat digunakan secara acak, dapat digunakan berdasarkan keinginan 

siswa, gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol dan 

grafik, pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas siswa 

yang tinggi. 
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4.  Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.  

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. Ciri utama teknologi berbasis komputer yaitu  dapat 

digunakan secara acak, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa bukan saja 

dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya, gagasan-

gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa, 

menurut apa yang relevan dengan siswa, dan di bawah pengendalian, prinsip ilmu 

kognitif diterapkan dalam pengembangan dan penggunaan media pelajaran. 

Jenis-jenis media pembelajaran menurut Sanjaya (2014: 172),  dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana orang 

tersebut melihatnya.  

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam media auditif, media 

visual, media audio visual. 

1. Media Auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, karena hanya 

memiliki unsur suara, didalamnya seperti radio dan rekaman suara 

2. Media Visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, media ini tidak 

mengandung unsur suara. Contohnya adalah film slide, foto, tranparansi, 

lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media 

grafis dan lain sebagainya. 

3.  Media Audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung dua unsur 

suara dan unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media 
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ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur 

jenis media yang pertama dan kedua. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam:  

1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-

kejadian yang terbaru secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan 

khusus. 

2. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya karena media ini 

memerlukan ruangan khusus untuk melihatnya. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam:  

1. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi, dan 

lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi 

khusus seperti film projector untuk memproyeksikan film, slide projector 

untuk memproyeksikan film slide, Operhead Projector (OHP) untuk 

memproyeksikan tranparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, 

maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. 

2. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan 

lain sebagainya. Media ini dapat dilihat langsung tanpa perantara.  

2.1.6 Media Video Pembelajaran  

   Peranan media video dalam dunia pendidikan formal mempunyai peran 

yang sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Media video itu sendiri menurut Kustandi (2011:64) merupakan suatu media yang 
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terdiri dari media visual yang disinkronkan dengan media audio, menggambarkan 

suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah/suara yang sesuai 

sangat memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah  antara guru dan anak 

didik di dalam frase belajar-mengajar. Media video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep dengan rumit, mengajarkan 

ketrampilan, menyingkat/memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. 

  Media video mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar 

yang bisa dilihat. Video merupakan contoh nyata media pembelajaran yang sudah 

mulai populer dikalangan pendidikan karena video mampu dinikmati oleh indera 

penglihatan maupun indera pendengaran. Karakteristik media video menurut 

Arsyad (2010: 31) yaitu: (a) Bersifat linear; (b) Menyajikan visual yang dinamis; 

(c) Digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang; (d) 

Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak; (e) Dikembangkan 

menurut prinsip kognitif; (f) Berorientasi pada guru.  

  Pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga adalah sistem 

pendidikan yang konfensional dimana hampir seluruh kegiatan pembelajaran 

dikendalikan penuh oleh para guru dan staf lembaga pendidikan. Guru 

mengkomunikasikan pengetahuannya kepada siswa pada sistem ini dalam bentuk 

pokok bahasan dalam beberapa macam bentuk silabus, melalui sistem ini biasanya 

pembelajaran berlangsung dan selesai dalam jangka waktu tertentu.  

2.1.6.1. Jenis-Jenis Media Video Pembelajaran 

 Media video menurut Rohan (2014: 97-98) adalah media modern yang 

sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi), 
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meliputi media yang dapat dilihat dan dapat di dengar oleh indera pendengaran 

dan indera penglihatan. Media video adalah media yang mempunyai unsur suara 

dan gambar.  Jenis-jenis media video  yaitu:   

1.  Media video diam, yaitu media yang menyampaikan pesan melalui benda 

diam yang dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera pengelihatan, 

akan tetapi gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit 

memiliki unsur gerak.  

2. Media video gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur-unsur dan 

gambar yang bergerak.  

3. Media video murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal 

dari satu sumber  

4. Media video tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsure 

gambarnya bersumber dari tape recorder. 

2.1.6.2 Pemakaian Media Video dalam Pengajaran 

  Penggunaan media video dengan beberapa cara yang perlu diperhatikan agar 

pemakaian media pengajaran berjalan lancar menurut Munandi, (2008: 65), 

diantaranya yaitu: 

1.  Guru memberikan keterangan singkat akan jalannya pelajaran yang akan 

dibahas hal tersebut supaya anak didik dapat mempersiapkan diri terlebih 

dahulu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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2.    Media berupa video diputarkan dan dipertunjukkan kepada anak-anak. Media 

berupa video, maka guru tinggal memutarnya. Ketenangan kelas agar tetap 

dijaga, jangan samapai ribut yang tidak terarah. 

3.  Setelah anak didik melihat media, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

kemudian dirumuskan secara sederhana namun tetap merangsang anak didik 

untuk menjawab. 

5.  Anak yang pasif dan acuh tak acuh dalam hal ini harus didorong agar menjadi 

aktif. 

6.  Guru mencatat butir-butir pertanyaan siswa dan disimpulkan bersama sama 

antara  guru dan peserta didik. 

2.1.6.3 Indikator Media Video Pembelajaran  

 Indikator media video digunakan sebagai acuan untuk pembuatan media 

yang baik. Beberapa indikator yang patut diperhatikan guna menghasilkan media 

yang baik mengacu pada kriteria pembuatan dan pemilihan media menurut 

Arsyad, (2010: 75-76), diantaranya sebagai berikut: 

1. Aspek Tampilan 

 Aspek tampilan dapat dikatakan sebagai mutu teknis dari media yang 

meliputi penilaian pada desain media video, ketepatan pemilihan huruf, 

ketepatan ukuran huruf, ketepatan pemilihan warna, kejelasan dan kejernihan 

suara, serta kualitas gambar dan ketepatan tata urutan media. Aspek tampilan 

dalam video didesain harus mampu menyampaikan pesan, mampu 

menciptakan suasana yang menarik, pemilihan warna tulisan harus mampu 

memberikan dampak visual. 
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2. Aspek Isi dan Materi 

Aspek isi dan materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan 

sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi meliputi penilaian media 

video pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, penambahan 

tulisan dan suara mampu membantu siswa dalam mengingat materi yang 

dipelajari, materi yang jelas dan mudah untuk dipahami, urutan materi yang 

disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, serta konten media video 

yang bervariasi sehingga dapat memperjelas materi yang dipelajari. Aspek isi 

dan materi dalam video dibuat harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

materi yang disampaikan dalam video harus disampaikan urut dan tertata rapi 

mulai dari pengenalan materi penyampaian alat dan bahan cara pengerjaan 

dan hasil jadi. 

3. Aspek Kemanfaatan 

Aspek kemanfaatan merupakan salah satu indikator utama dimana media 

dapat memberikan manfaat pada siswa dan guru sebagai tenaga pendidik 

harus terampil dalam menggunakannya sehingga mempermudah proses 

pembelajaran. Indikator aspek kemanfaatan diantaranya penggunaan media 

video mempermudah proses pembelajaran, penggunaan media video 

membangkitkan motivasi belajar bagi siswa, penggunaan   media audio visual 

dapat meningkatkan perhatian siswa, serta penggunaan media pembelajaran 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Aspek kemanfaatan disini 

media harus mudah untuk dioperasikan, efektif dapat diulang langkah-

langkahnya, mampu memberikan info secara detail dan kongkrit, media 
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mampu merangsang indera penglihatan dan indera pedengaran siswa 

sehingga mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. 

4. Aspek Bahasa 

Aspek bahasa merupakan mutu teknis dimana bahasa disini digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran melalui media video pembelajaran. 

Indikator yang dinilai dari aspek bahasa antara lain bahasa yang digunakan 

tepat, tulisan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan, serta bahasa yang 

digunakan bersifat komunikatif. Bahasa yang baik digunakan untu video 

pembelajaran yaitu yang mudah dimengerti, jelas, menggunakan bahasa 

indonesia yang baik dan benar, tata bahasa yang digunakan mudah dipahami 

dengan memperhatikan titik koma, bahasa baku dan resmi, tidak 

menimbulkan makna ganda, memperhatikan huruf kapital. 

2.1.6.4 Komponen Media Video Pembelajaran 

 Karya video dalam format apapun selalu terdiri dari 3 komponen meliputi 

komponen gambar, komponen suara dan komponen waktu. Tiga komponen media 

video dapat dijabarkan menurut Imanto (2012: 3) sebagai berikut: 

1. Komponen Gambar  

Komponen gambar dalam video pembelajaran mempunyai peran yang 

sangat penting, karena komponen gambar atau visual ini, yang akan 

mengantarkan pesan kepada peserta didik. Gambar-gambar dalam video 

pembelajaran disebut juga dengan istilah “Frame”. Frame-frame tersebut 

bergerak sesuai dengan aturan-aturan tertentu berdasarkan sistem video 

yang digunakan, dalam satuanya disebut fps yang berarti Frame Per 



32 

 
 

 
 

Second. Kualitas ketejaman gambar yang terbias melalui video ditetukan 

oleh ukuran frame atau “Frame Size” pada setiap hasil rekaman video atau  

render. Kualitas ketejaman video ditetukan oleh ukuran frame atau “Frame 

Size” pada setiap video. 

 Komponen gambar dalam materi pembuatan video pembelajaran didapat 

melalui rekaman video. Kualitas ketajaman gambar untuk video pembelajaran 

materi kerutan yaitu menggunakan handycam yang mampu untuk merekam video 

dam mengambil gambar foto video dengan kualitas gambar tinggi mampu 

merekam gambar berjalan dalam satuan fps. Kriteria  gambar dan animasi yang 

baik untuk video antara lain: Kualitas gambar jernih tidak pecah, gambar dalam 

video tertata rapi, penyajian animasi untuk pendukung gambar variatif tidak 

berlebihan, penyajian animasi mampu merangsang indera penglihatan siswa, 

gambar dan animasi mampu menciptakan suasana menarik sehingga  dapat 

memberikan dampak visual. 

2. Komponen Audio 

 Komponen “audio” atau “suara” berperan penting dalam karya video 

pembelajaran, karena berfungsi sebagai mempertegas gambar jika tidak 

dapat disampaikan lewat “bahasa visual. Tata suara dalam pembuatan karya 

video atau film, dewasa ini sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, 

suara yang dihasilkan sampai pada taraf yang menakjubkan seperti suara 

yang nyata.  

 Komponen suara yang mempunyai peran penting dalam pembuatan video 

menjadi komponen utama yang peneliti siapkan untuk keberhasilan video. Tata 
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suara dalam pembuatan dubbing video menggunakan speaker yang mampu 

merekam kejelasan suara. Rekaman suara dilakukan menggunakan aplikasi 

perekam suara dengan pengaturan kualitas rekaman tinggi dengan interval 

melewati 60 detik. Kriteria audio yang baik antara lain: Audio pada dubbing  

pengucapan benar dan jelas mudah diingat, seimbang antara nada rendah dan nada 

tinggi optimal antara dubbing dan suara latar, jernih, suara/ audio mampu 

merangsang indera pendengaran siswa. 

3. Komponen Waktu  

  Setiap karya video pembelajaran atau film selalui dibatasi oleh batasan 

waktu tertentu. Pembatasan waktu tergantung dari jenis video atau film 

yang ditampilkan .Berikut ini batasan dari jenis-jenis karya video 

diantaranya terbagai sebagai berikut : 

a. 120 Menit atau lebih  : Film layar lebar  

b. 90 Menit    : Film Televisi  

c. 60 Menit    : Sinetron /Drama Televisi  

d. 30 Menit    : Video pembelajaran  

e. 10 – 15 menit  : Company Profile 

f. 5 Menit    : Video Clip 

g. 60 Detik, 45 Detik, 30 Detik, 15 Detik, 10 Detik dapat 

digolongkan Iklan Televisi  

Komponen  waktu dalam pembuatan video mempunyai peranan yang 

sangat penting tidak diperkenankan melewati batas waktu pembuatan video sesuai 

teori karena jika melampaui dari batas waktu yang dijelakan dalam teori dapat 
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membuat siswa bosan dan kurang fokus terhadap video pembelajaran yang 

diterapkan. Durasi waktu yang digunakan untuk pembuatan video pembelajaran 

materi kerutan bekisar 30 menit untuk setiap pertemuan (tatap muka) guru dengan 

siswa. Durasi kurang dari 30 menit akan menampilkan video dengan variasi 

gambar bergerak, gambar foto hasil jadi, dan tulisan untuk menambah 

pemahaman, suara pengisi dan backsound. Video pembelajaran yang baik adalah 

efektif dalam waktu, tidak memakan waktu yang terlalu panjang. 

2.1.5.6 Kelebihan dan Kekurangan Media Video Pembelajaran 

 Media video terbagi menjadi beberapa bagian. Media yang dibuat untuk 

keperluan pembelajaran terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan 

kelebihannya video sebagai media audio visual gerak menurut Sadiman (2014: 

74-75) antara lain: 

1. Kelebihan Video 

a.  Video baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat karena 

video dapat diputar berulang-ulang. 

b. Video bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram selain itu juga 

menampilkan usara. 

c.  Video dipergunakan di rumah, di luar kelas maupun dalam perjalanan 

kendaraan dengan demikian siswa dapat belajar dimana saja. 

d. Video dapat diperlambat dan diulang  

e.  Video dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang dengan demikian 

media video dapat digunakan dalam forum yang besar. 
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f. Video dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik sehingga siswa 

menjadi lebih aktif. 

2. Kelemahan Video 

a.  Menggunakan video berarti memerlukan dua unit alat, yaitu LCD dan layar 

monitor sedangkan ditempat-tempat tertentu belum tentu mempunyai 

fasilitas yang mendukung. 

b. Video dibandingkan dengan kaset recorder, harganya relatif lebih mahal 

karena membutuhkan laptop untuk mengedit dan memutarkannya selain itu 

membutuhkan handycam  untuk tetapi harga relatif mahal. 

c.  Menggunakan video pemirsa tidak bisa melihat secara cepat bagian-bagian 

yang sudah tayangan yang sudah terlewatkan mengingat video dapat 

digunakan dalam forum besar 

3. Optimalisasi Video 

a. Kualitas video sangat variatif, pilihlah perekaman gambar dan suara yang 

menghasilkan gambar dan suara yang jelas. 

b.  Terlibat secara aktif karena sifat video yang dapat merangsang otak. 

c. Janganlah menjadi penonton yang pasif, harusnya memaksimalkan indera 

penglihatan dan indera pendengaran siswa. 

d. Beristirahatlah ketika anda mulai kehilangan konsentrasi dengan demikian 

pesan dalam video tetap dapat terserap. 

e. Jangan ragu-ragu bertanya kepada guru atau instruktur, apabila ada sesuatu 

yang kurang jelas untuk dipahami. 
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2.1.6.7 Media Video Pembelajaran untuk Materi Kerutan 

Media video pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis, media 

pembelajaran  yang digunakan untuk materi kerutan yaitu video pembelajaran 

tidak murni. Video pembelajaran menurut Daryanto (2011 : 49) merupakan suatu 

medium yang sangat efektif untuk menambah proses pembelajaran, baik untuk 

pembelajaran masal, individu maupun berkelompok. Video mampu menampilkan 

gambar-gambar hidup dalam frame di mana frame demi frame yang akan 

diproyeksikan melalui lensa proyektor dan suara memberinya daya tarik tersendiri 

bagi siswa sehingga merangsang indera pengdengaran dan indera penglihatannya. 

Media ini digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Video 

pembelajaran dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, menyingkat dan 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap sehingga dapat mendorong hasil 

belajar. 

2.1.6.7.1 Pembuatan Video sebagai Media Audio Visual secara Materi 

Kerutan 

Pembuatan video pembelajaran memerlukan langkah yang tepat dalam 

pembuatannya. Pembuatan video dengan memasukkan unsur materi sehingga 

menghasilkan video dengan keselarasan yang baik memerlukan keahlian. 

Langkah-langkah membuat video menurut Sadiman (2014: 158-181) sebagai 

berikut: 

1. Menyusun  naskah, mengumpulkan bahan deskripsi materi kerutan 

disesuaikan dengan jumlah waktu yang dirancang pada RPP , menyiapkan 
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gambar iustrasi untuk video yang akan dibuat dan menyusun alat dan bahan 

yang diperlukan untuk pembuatan media pembelajaran. Judul ditentukan 

sesuai materi dalam silabus SMK Negeri 3 Pacitan. Pengumpulan bahan 

deskripsi alur yang akan dilaksanakan yaitu pada tahap awal pengenalan 

tentang kerutan secara garis besar (umum), penyusunan materi dari materi 

paling awal yaitu materi awal yang akan disampaikan adalah pembuatan 

kerutan dengan satu baris benang (gathering), dilanjutkan pembuatan kerutan 

dengan beberapa baris benang (shirring), dan yang terakhir pembuatan 

jumbai-jumbai (ruffling).  

2. Menyusun Skenario, pada pembuatan awal video pada masing-masing tahap 

dijelaskan  alat dan bahan yang akan digunakan dan perlakukan yang harus 

dilakukan dijelaskan secara rinci pada masing-masing tahapan. Foto hasil jadi 

kerutandalam ukuran kecil disisipkan pada akhir pembuatan maca-macam 

kerutan sehingga siswa semakin jelas akan hasil jadi pembuatan kerutan yang 

diterangkan pada video. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk 

pembuatan video handycam sebagai mesin perekam video, mesin jahit 

sebagai komponen utama untuk pembuatan kerutan, kain, benang, spul, skoci, 

ruffler foat, jarum jahit, jarum tangan, jarum pentul, benang elastik, kapur 

jahit, mitlin, dan gunting. 

3. Membuat storyboard yang berisi rincian isi dari media, memaparkan tenatang 

visual, audio, dan waktu yang digunakan dalam video sehingga ahli media 

dapat memvalidasi media dengan mudah. Soryboard terdapat pada lampiran 8 

halaman 248. 
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4. Mulai merekam dan menyimpan hasil rekaman. Perekaman dilakukan sesuai 

skenario yang dilakukan pada tahap awal. Penyimpanan hasil rekaman dapat 

dilakukan dengan merekam potongan-potongan hasil rekaman yang baik 

tanpa menghilangkan unsur penting dalam perekaman video pembelajaran. 

Penyimpanan  hasil rekaman video dan foto hasil jadi pembuatan kerutan 

dilakukan secara terpisah dan disatukan pada proses editting video. Durasi 

rekaman dipertimbangkan dengan teori durasi video yang baik untuk 

pembelajaran. Gambar ilustrasi video yang dirancang pada penyusunan 

naskah dievaluasi dan pada pertengahan merekan diberikan scaffolding agar 

video lebih efektif untuk pembelajaran dan agar siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran.  

5. Mengedit audio hasil rekaman. Audio hasil rekaman dihilangkan agar suara 

pengisi (dubbing) dapat fokus menjelaskan secara terperinci tahap pembuatan 

kerutan. Penghilangan suara hasil rekaman dimaksudkan agar siswa tidak 

rancu terhadap suara asli rekaman yang berisik dengan suara mesin jahit yang 

dihasilkan sehingga dalam pembuatan video lebih diutamakan pada dubbing. 

6. Memotong, mengedit video, menambahkan text, dan zoom pada video 

mentah. Pembuatan video mentah menghasilkan hasil rekaman yang baik dan 

buruk sehingga hasil rekaman yang tidak baik di hilangkan diganti dengan 

hasil rekaman yang baik. Proses pengambilan rekaman dengan proses 

pengambilan foto kerutan disatukan ditahap ini, sehingga hasil rekaman 

menjadi lebih lengkap dan terperinci. Hasil jadi foto kerutan yang diambil di 

akhir, dimaksudkan  agar hasil jadi dengan panduan yang baik tanpa tiras dan 
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perapian tepi kain menggunakan gunting zig zag dapat dilakukan sehingga 

tidak memperpanjang durasi pembuatan video. Penambahan teks dalam video 

diterapkan diharapkan siswa menjadi tidak bosan dalam memperhatikan 

video pembelajaran yang digunaka. Penambahan text hanya untuk 

memperjelas dubbing sehingga tidak dimunculkan setiap waktu hanya 

dimunculkn diwaktu tertentu yaitu pada saat penarikan benang untuk 

membuat kerutan, panjang ukuran yang digunakan (memperjelas tulisan 

dalam video yang kurang jelas), dan untuk memberikan keterangan judul 

pada setiap tahap pembuatan kerutan. 

7. Menambahkan dubbing dan backsound.  Pengeditan video pembelajaran yang 

sudah selesai pada tahap 4 diputar ulang untuk penambahan dubbing dan 

backsound. Rincian audio terdapat pada storyboard lampiran 8 halaman 248. 

8. Mengatur ulang durasi video sesuai teori untuk video pembelajaran yaitu 

berkisar 30 menit, dan video dibuat 30 menit untuk video pada pertemuan 

pertama materi gathering dan untuk pertemuan ke kedua waktu yang dipakai 

30 menit materi shirring dan ruffling.  

2.1.6.7.2 Komponen Media Video Pembelajaran untuk Materi Kerutan 

 Komponen video menurut Imanto (2012 : 3) terdiri dari 3 yaitu meliputi 

komponen gambar, komponen suara, dan komponen waktu. Komponen video 

secara materi yaitu komponen gambar, komponen audio, komponen waktu. 

1. Komponen Gambar 

Gambar materi yang ditayangkan pada video berupa frame. Frame-frame 

bergerak berdasarkan durasi yang ditayangkan sesuai dengan suara. Gambar 
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awal yang ditayangkan sesuai dengan suara. Gambar awal yang ditayangkan 

pada video berupa gambar video cara pembuatan macam-macam kerutan 

dalam ukuran kecil yang bergerak dan berupa alat dan bahan yang digunakan, 

pemotongan hingga hasil akhir yang kemudian diberi penutup berupa gambar 

frame. 

2. Komponen Audio 

Komponen  audio atau suara berfungsi mempertegas gambar sehingga siswa 

lebih mudah menangkap hal yang disampaikan dalam video pembelajaran. 

Komponen gambar berjalan diiringi dengan suara yang menjelaskan langkah 

pembuatan secara lebih rinci sehingga materi yang diajarkan dengan adanya 

suara siswa akan lebih mengerti. Komponen suara pada video ini hanya untuk 

pengiring diberi variasi tulisan sehingga siswa tidak merasa jenuh. Suara 

pengiring kedua untuk melengkapi video digunakan suara pengiring dimana 

saat dubbing cara pembuatan macam-macam karutan berhenti suara pengiring 

di keraskan. 

3. Komponen Waktu 

Durasi waktu yang digunakan dalam video pembelajaran materi kerutan 

berkisar 30 menit untuk setiap pertemuannya (tatap muka) guru dengan siswa. 

Pertemuan pertama dari 9 materi kerutan dalam ukuran kecil ditampilkan 5 

materi kerutan dalam ukuran kecil, pada pertemuan kedua menampilkan 4 

materi kerutan dalam ukuran kecil. 
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2.1.6.7.3 Langkah Pembelajaran Menggunakan Media Video secara Materi 

Pada kegiatan  tatap muka pertama kegiatan pembelajarannya yaitu: 

1. Siswa mengamati guru dalam menayangkan video tentang materi pengertian 

kerutan, macam-macam kerutan, alat dan bahan membuat kerutan, cara 

membuat macam-macam kerutan disertai dengan contoh gambarnya. 

2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi kerutan  

3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk praktek membuat macam-

macam kerutan dalam ukuran kecil macam-macam kerutan secara individual 

sesuai petunjuk kerja. 

4. Guru mendata hasil pembuatan kerutan 

5. Siswa membuat laporan sementara langkah kerja membuat macam-macam 

kerutan. 

Pada kegiatan  tatap muka kedua kegiatan pembelajarannya yaitu: 

1. Siswa mengamati guru melanjutkan materi pertemuan pertama yang 

ditayangkan pada video pembelajaran tentang cara kerja pembuatan kerutan 

disertai dengan contoh gambar 

2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi kerutan  

3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk praktek membuat macam-

macam kerutan secara individual sesuai petunjuk kerja 

4. Guru mendata hasil pembuatan kerutan 

5. Membuat laporan langkah kerja tentang cara pembuatan macam-macam 

kerutan secara lengkap 
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2.1.7.  Mata Pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

Teknologi menurut Dwijanti (2013 : 04) berasal dari dua kata, yaitu teknos 

dan logos. Teknos berasal dari kata teknik atau cara atau dapat dapat dikaitkan 

sebagai metode, sedangkan logos berarti ilmu. Mata pelajaran dasar teknologi  

menjahit merupakan ilmu tentang teknik pembuatan busana pada tingkat dasar 

secara manual maupun machinal dan merupakan mata pelajaran praktek Tata 

Busana yang kegiatannya melibatkan seluruh komponen dalam diri seseorang 

yang berhubungan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kurikulum yang digunakan dalam mata pelajaran Dasar Teknologi 

Menjahit adalah kurikulum 2013 dimana dalam kurikulum 2013 siswa dibekali 

dengan materi yang berisi pengetahuan, ketrampilan dalam menyajikan 

pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan sikap sebagai makhuk 

yang mensyukuri anugerah alam semesta yang dikaruniakan kepadanya melalui 

pemanfaatan yang bertanggung jawab. Kurikulum 2013 mewajibkan siswa 

melakukan usaha maksimal untuk mencapai kompetensi yang diharuskan sesuai 

dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu mengamati, 

menanya, eksperimen, asosiasi, dan komunikasi. 

Kompetensi Inti mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit terdiri dari 4 

kompetensi yaitu : 1) KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya, 2) KI 2 Menghayati perilaku (jujur disiplin, bertanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, 

dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
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dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia, 3) KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, 

konseptual, dan procedural dalam pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab phenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah, 4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik 

di bawah pengawasan langsung 

 Kompetensi Dasar (KD) yang diajarkan dalam mata pelajaran Dasar 

Teknologi Menjahit antara lain membuat macam-macam kelim, macam-macam 

belahan, kerutan, pengertian jenis dan cara membuat lipit, penyelesaian serip 

depun rompok, membuat saku, perbaikan kerusakan mesin jahit, pemeliharaan 

investarisasi alat jahit. Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kerutan.  

 Alokasi waktu kompetensi Dasar Teknologi Menjahit yaitu untuk teknik 

dasar menjahit 10 jam, membuat macam-macam kelim 9 jam, kerutan 9 jam, 

pengertian jenis dan cara membuat lipit 9 jam penyelesaian serip depun rompok 

14 jam, membuat saku 28 jam, perbaikan kerusakan mesin jahit 14 jam dan 

pemeliharaan inventarisasi alat jahit 10 jam (silabus SMK Negeri 3 Pacitan). 

 Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

sebelumnya menggunakan 3 aspek penilaian sesuai dengan kurikulum yaitu 

menilai dari segi kognitig (pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik 
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(ketrampilan) siswa. Aspek penilain tersebut dikonfersi sehingga menghasilkan 

nilai rata-rata tengah yang akan diperoleh siswa. 

2.1.7.1. Materi Pembelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

Materi Pembelajaran dalam mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

meliputi membuat macam-macam kelim, macam-macam belahan, kerutan, 

pengertian jenis dan cara membuat lipit, penyelesaian serip depun rompok, 

membuat saku, perbaikan kerusakan mesin jahit, pemeliharaan investarisasi alat 

jahit. Penelitian ini memfokuskan pada materi kerutan. 

2.1.7.1.1. Kerutan 

Kaerutan merupakan materi yang digunakan dalam penelitian. Indikator 

yang harus dicapai diantaranya mendiskripsikan pengertian dan jenis kerutan yang 

harus dicapai yaitu mengemukakan pengertian atau arti kerutan, menjelaskan 

jenis-jenis kerutan, menerapkan pengetahuan untuk menghitung kebutuhan kain 

yang digunakan membuat kerutan, mengidentifikasi teknik menjahit yang baik 

dan benar, menemukan dan menarik kesimpulan dari informasi teknik membuat 

kerutan sesuai teori, mempertimbangkan dan menilai benar salah alat bahan yang 

dipilih untuk membuat macam-macam kerutan, kemampuan menyiapkan dan 

menyusun alat bahan pembuatan macam-macam kerutan, kemampuan 

menganalisis pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan pembuatan macam-

macam kerutan, kecepatan mengerjakan tugas membuat macam-macam kerutan 

dalam ukuran kecil, keserasian dan kerapian bentuk macam-macam kerutan. 
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Kerutan menurut Poespo (2009 : 99) adalah mengumpulkan dua atau lebih 

baris setikan mesin untuk menghias bagian dari pakaian dan lenan rumah tangga. 

Kerutan  menurut Dwijanti (2013: 63) adalah mengumpulkan dua atau lebih baris 

setikan mesin untuk menghias bagian dari pakaian dan lenan rumah tangga. 

contohnya tirai/korden, taplak meja, sarung bantal kursi, tirai panggung, penutup 

meja dsb.  

Kerutan dapat berfungsi sebagai dekoratif atau fungsional dalam menjahit. 

Kerutan sebagai fungsi dekoratif, dapat digunakan untuk menambah struktur dan 

tekstur untuk pakaian atau lenan rumah tangga. kerutan digunakan pada pakaian 

agar kelihatan longgar dan sedikit tak berbentuk pada badan. Contoh kerutan pada 

pakaian kerutan di pinggang. Istilah kerutan tidak hanya digunakan dalam pada 

pakaian namun diterapkan pula pada lenan rumah tangga sesuai gambar 2.1. 

Kerutan juga biasa digunakan pada bagian atas badan seperti pas di dada, pada 

bagian leher dan lengan juga dapat diberi kerutan seperti sebuah manset yang 

ditambahkan ke lengan baju.  

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerutan pada pakaian dan lenan rumah tangga 

 (Dwijanti, 2013: 63) 

 

 Kerutan terbagi menjadi 3 yaitu Gathering, shirring, ruffling. Gathering 

Kerutan jenis ini adalah penyusun kelebihan bahan menjadi ukuran yang lebih 

kecil dengan satu baris benang. Shirring merupakan penyusun kelebihan bahan 

menjadi ukuran yang lebih kecil dengan beberapa baris benang. Ruffling adalah 
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kerutan dengan menggunakan alat khusus yaitu ruffler foat. Kerutan dibentuk oleh 

beberapa baris setikan lalu ditarik benang untuk mengumpulkan menjadi lebih 

sempit untuk membuat kerutan. Kerutan ini sering digunakan sebagai aksen 

dekoratif atau smocking. Macam-macam kerutan menurut Poespo (2009: 99)  

Gathering, shirring, ruffling sebagai berikut: 

1. Gathering adalah kerutan dengan satu baris benangmacamnya antara lain: 

a. Kerutan satu baris benang dengan tangan 

Langkah kerjanya yaitu menyiapkan bahan dengan panjang yang 

dikehendak. Membuat tusuk awal dan setik mundur. Menggunakan setik maju 

dengan menggunakan setik jelujur pada bahan yang disediakan  sampai pada 

ujung lainnya. Menarik benang dari bahannya sehingga membentuk kerutan 

yang rata. Terakhir menguatkan benang yang sudah ditarik dengan setik 

mundur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerutan satu baris benang dengan tangan. 

  (Poespo, 2009: 100) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerutan satu baris benang dengan tangan 

 (Muliawan, 2012: 13) 

 

 

 
 



47 

 
 

 
 

b. Kerutan satu baris benang dengan mesin 

Langkah kerjanya yaitu menyiapkan bahan dengan panjang yang 

dikehendaki. Menyetel tegangan mesin jahit dengan melonggarkan setikan. 

Membuat satu baris setik jahit untuk membuat kerutan. Awal pembuatan stik, 

benang tidak dimatikan dengan stik mundur melainkan diikatkan pada jarum 

pentul. Langkah terakhir yaitu menarik keluar benang dari sekoci pada ujung 

sisi sebelah lainnya untuk kepenuhan yang dikehendaki. Jika kerutan sudah 

merata dimatikan dengan menggunakan stik mundur. 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerutan satu baris benang dengan mesin 

 (Poespo, 2009 : 101) 

 

c. Kerutan satu baris benang dengan benang elastik 

Langkah kerjanya yaitu mengikatkan benang elastik pada sekoci tanpa 

mengulurnya. Benang yang diatas menggunakan benang biasa. Menjahit 

bahan dan kemudian bahan akan mengerut dengan sendirinya selagi 

menyetik. Mematikan benang dengan setikan mundur. 

 

 

 

         Gambar 2.5  Kerutan satu baris benang dengan benang elastik 

       (Poespo, 2009 : 101) 
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           Gambar 2.6 Kerutan satu baris benang dengan benang elastik 

       (Dwijanti, 2013: 62) 

 

2. Shirring adalah kerutan dengan beberapa baris benang macamnya antara lain: 

a. Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan mesin. 

Langkah kerjanya yaitu menyiapkan bahan yang akan dibuat kerutan. 

Langkah selanjutnya membuat setikan awal dimatikan terlebih dahulu dengan 

menggunakan setik mundur. Membuat 3 baris setikan maju. Setelah semua 

jahitan dijahit, menarik benang dengan kepenuhan yang dikehendaki dan 

menautkan ujung benang dengan mengikalkan pada sebuah jarum pentul. 

Menguatkan dengan stik mundur. 

  

 

 

 

 

            Gambar 2.7 Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan mesin. 

      (Poespo, 2009 : 100) 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.8 Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan mesin. 

                   (Muliawan, 2012: 13) 
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b. Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan tangan (Gauging). 

Gauging dipergunakan dimana jumlah sisa bahan banyak dan harus 

diletakkan pada ruang yang sempit. Langkah kerjanya yaitu membuat setikan 

mundur untuk mematikan benang. Menggunakan stik jelujur panjang pada 

bagian baik. Membuat 3 jelujur panjang pada kain. Kemudian menarik 

benang secara bersamaan sehingga kepenuhan akan terletak dalam lipatan 

yang dalam. 

 

 

 

 Gambar 2.9 Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan tangan 

(gauging). 

(Poespo, 2009 : 100) 

 

 

 

 

     Gambar 2.10 Kerutan dengan beberapa baris benang menggunakan tangan 

(gauging). 

(Muliawan, 2012: 13) 

 

 

c. Kerutan dan kerut ganda yang ditopang. 

Langkah kerjanya yaitu kerut ganda yang sudah dibuat pada langkah 

sebelumnya ditopang dengan sepotong bahan yang ringan. Membalik ke 

bawah pinggir-pinggirnya dan tindas kecil-kecil untuk menyangga area kerut 

untuk menahan kerutan-kerutannya. 
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Gambar 2.11 Kerutan dan kerut ganda yang ditopang. 

          (Poespo, 2009 : 101) 

 

3. Ruffling atau disebut jumbai-jumbai adalah dengan menggunakan mesin 

khusus yaitu ruffler foat macamnya antara lain: 

a. Jumbai-jumbai (Ruffling) 

Langkah kerjanya yatu mengganti sepatu jahit dengan sepatu khusus 

(ruffler foot). Menjalankan ruffler foot pada bahan yang sudah disediakan. 

Setik yang semakin pendek menghasilkan jumbai yang lebih penuh. Semakin 

panjang setiknya, semakin kurang kepenuhannya. 

 

 

 

Gambar 2.12 Jumbai-jumbai (Ruffling) 

   (Poespo, 2009 : 102) 

 

b. Jumbai-jumbai dalam sebuah kampuh jahitan. 

Langkah kerjanya yaitu Jumbai-jumbai (ruffling) pada tahap sebelumnya 

dapat dipergunakan untuk langkah ini. Menjarumi dengan jarum pentul 

jumbai-jumbai diantara 2 bahan baik bertemu baik. Menyetik sepanjang garis 

stik jelujur. Merapikan kampuh. 
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Gambar 2.13 Jumbai-jumbai dalam sebuah kampuh jahit. 

          (Poespo, 2009 : 102) 

 

c. Jumbai-jumbai dengan kepala/ jambul. (Heading Ruffle) 

Langkah kerjanya yaitu menjahit jumbai baik bertemu baik. Jumbai-

jumbai dan jambul dilipat kebawah dengan menambah kampuh. Menjahit dari 

bagian baik pada jumbai sebatas kampuh yang tersembunyi diantara jumbai 

dan jambul. 

 

 

 

Gambar 2.14 Jumbai-jumbai dengan kepala/jambul. 

           (Poespo, 2009 : 103) 

 

 

2.2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian Keefektifan Penggunaan Media Video Pembelajaran dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Dasar Teknologi 

Menjahit di SMK Negeri 3 Pacitan ini didukung oleh penelitian yang releven, 

yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Nurcahyo Dinata (2013) 

“Penggunaan Media Pembelajaran Video Tutorial Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Teknik Gambar Bangunan SMK N 1 Seyegan pada 

Mata Pelajaran Menggambar dengan Autocad” Menunjukkan bahwa 
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terdapat perbedaan dimana hasil belajar siswa yang menggunakan video 

tutorial lebih tinggi dibanding yang menggunakan media konvensional. 

Dengan demikian, media pembelajaran video tutorial ini efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran menggambar dengan 

autocad. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustriana. (2014)  “Keefektifan 

Penggunaan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa SMA” menunjukkan bahwa penggunaan video 

pembelajaran efektif dalam kegiatan belajar pada siswa kelas XI IPS 

dalam hal ini XI IPS 1 di SMA Negeri Mempawah dibuktikan dengan 

adanya peningkatan ratarata pos test kelas eksperimen 68,93 dan kelas 

kontrol 55. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ningtias Rahmawati. (2011)  

“Keefektifan Pemanfaatan Media Audio Visual Video Pembelajaran dalam 

Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pembelajaran Sejarah”  menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor hasil 

belajar siswa. Dibuktikan dengan rata-rata angket motivasi belajar siswa 

sebesar 91,5, sedangkan rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus I 0,06 

sedangkan pada siklus II sebesar 7,42. Dengan demikian pemanfaatan 

media audio visual video pembelajaran pada pembelajaran sejarah dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa  

Hasil dari 3 penelitian yang relevan tersebut, media video pembelajaran 

merupakan  media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar 
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siswa terhadap pembelajaran dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media video pembelajaran diharapkan juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa di SMK Negeri 3 Pacitan. 

2.3.1 Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara pendidik 

dengan peserta didik menimbulkan umpan balik (feed back) dengan bantuan 

media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri merupakan alat yang 

digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Media 

pembelajaran pada tahun tahun sebelumnya yang digunakan untuk membuat 

kerutan pada mata pelajaran praktek Dasar Teknologi Menjahit adalah modul, hal 

tersebut kurang membuat siswa tertarik pada pelajaran yang disampaikan. 

Pembelajaran dengan praktek langsung menggunakan langkah-langkah pada 

modul dari tahun ke tahun mulai kurang membuat siswa tertarik karena belum 

memaksimalkan media yang membangkitkan kinerja mata (visual) dan telinga 

(audio), sehingga siswa memilih bermain atau berbicara sendiri dengan teman 

teman yang lain dari pada mendengarkan penjelasan guru. 

Pemecahan masalah yang dimungkinkan dapat digunakan untuk mengatasi 

hal tersebut, salah satunya adalah membuat media yang menarik agar siswa bisa 

mempelajari pelajaran dengan mudah, mengingat fasilitas yang dimiliki sekolah 

sudah cukup memadai untuk pembuatan media yang inovatif. Penerapan media 

pembelajaran inovatif menarik bagi siswa contohnya adalah penggunaan media 

pembelajaran audio viasual berbasis video pembelajaran. Media pembelajaran 

audio visual berbasis video pembelajaran mampu merangsang daya ingat siswa 
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diharapkan dengan inovasi tersebut hasil belajar siswa dari tahun ke tahun yang 

kurang memenuhi ketuntasan minimal sekolah 75 dapat meningkat. 

 Mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit mempelajari tentang dasar 

dalam menjahit yang baik. Materi dasar yang dipelajari pada mata pelajaran Dasar 

Teknologi Menjahit salah satunya mempelajari tentang cara pembuatan kerutan. 

Siswa dituntut untuk mampu menguasai pada setiap materi pembelajaran 

berdasarkan tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotoriknya. Media 

pembelajaran audio visual berbasis video diduga efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa berdasarkan tiga aspek tersebut sehingga  berpengaruh dalam 

neningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 

khususnya siswa program keahlian Tata Busana tahun ajaran 2015/2016 SMK 

Negeri 3 Pacitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Gambar 2.15 Kerangka Berfikir 
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Media modul belum efektif 

digunakan untuk proses belajar mengajar materi 

kerutan mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit 
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2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 

2006 : 71).  Pada penelitian ini hipotesisnya adalah: 

Ha1 : Pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Ho1 : Pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran tidak efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

   Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

5.1.2. Ada efektivitas penggunaan media video pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Tata Busana pada mata pelajaran Dasar 

Teknologi Menjahit di SMK Negeri 3 Pacitan. 

5.1.3.  Besarnya Keefektifan penggunaan media video pembelajaran untuk 

meningkatkan  hasil  belajar siswa Tata Busana pada mata pelajaran Dasar 

Teknologi Menjahit adalah sebesar 0,44 dalam persentase dihasilkan 

peningkatan sebesar 44,0 % yang tergolong dalam kategori sedang. 

5.2   Saran 

   Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah : 

5.2.1. Media video pembelajaran dapat digunakan pada mata pelajaran lain 

selain mata pelajaran Dasar Teknologi Menjahit, misalnya pada mata 

pelajaran  desain busana, menghias busana, pembuatan pola, dan busana 

industri. 

5.2.2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk subjek penelitian yang lebih 

besar sehingga simpulan penelitian dapat berlaku untuk lingkup yang lebih 

luas. 
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5.2.3. Perlu adanya penelitian tentang pendapat siswa terhadap media video  

pembelajaran  
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